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Latar Belakang
Di Indonesia, kaum difabel, jujur saja, sangat jarang dilibatkan dalam 

perbincangan kaum cendekia, lebih khusus lagi dalam ilmu sosial, baik itu 
penelitian, diskusi atau karya akademis. Mencari buku tentang difabel ibarat 
mencari rambutan yang biasa tumbuh di Kaliurang,  di California, Amerika Serikat. 
Kondisi yang demikian paralel dengan kondisi difabel yang selama ini tersingkir 
oleh culasnya “normalisme” yang tumbuh subur dalam masyarakat. Mereka hidup 
tanpa perhatian yang serius dari pemerintah, tanpa teknologi yang mencukupi 
untuk membantu kehidupan mereka, dan tanpa kesadaran masyarakat atas 
keseharian mereka di tengah kehidupan bersama. Padahal, polulasi mereka 
tidaklah sedikit, berdasarkan catatan WHO (World Health Organization) kaum 
difabel di Indonesia (2007) mencapai 10% dari total jumlah penduduk Indonesia. 
Itu berarti sekitar 20 juta lebih (Cheshire, 2010)

Sekitar 98% dari 1,8 juta anak difabel di Indonesia tidak mendapatkan 
pendidikan yang memadai (Kedaulatan Rakyat, 2008). Mayoritas mereka mendapat 
pendidikan di sekolah luar biasa, panti asuhan, atau di pusat-pusat pelatihan 
yang disediakan oleh pemerintah  atau oleh pihak swasta. Mereka ibarat makhluk 
bervirus yang mesti dikarantina, sebagaimana nama sekolah buat mereka, 
“Sekolah (menge)Luar(kan) (dari orang) Biasa). Ini disebabkan kurangnya 
kesadaran difabelitas, khususnya di lingkaran pemerintah, demikian juga dengan 
minimnya budget negara yang dikeluarkan—baik oleh pemerintah pusat maupun 
daerah—untuk kaum difabel. Kesadaran aksesibilitas bagi kaum difabel dalam 
fasilitas umum yang juga sangat minim, menyebabkan difabel sulit mendapatkan 
akses kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit di antara mereka menjadi pengemis di 
kereta, pasar tradisional, terminal bus, dan perempatan jalan. 

Pada sisi lain, stereotip bagi kaum difabel juga sangat menentukan sekali 
tindakan dan perlakuan terhadap mereka dalam masyarakat. Kaum difabel 
dianggap sebagai objek kasihan dan hinaan, kaum tidak normal, dan seterusnya. 

1 Makalah untuk diskusi “Yang ‘Normal’, Yang Terabai” di Komunitas Salihara, 11 Juli 2012. Untuk 
penyusunan makalah ini penulis berterima kasih kepada Fadilah Putra. Makalah ini telah 
disunting.

2 Slamet Thohari adalah Sekretaris Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya 
(PSLD-UB), Malang, Jawa Timur, Direktur The Semar Institute, dan pengurus Pondok Pesantren 
Inklusif Assaidiyah, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. 
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Meski demikian, banyak juga masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, melihat 
difabel sebagai orang yang luar biasa dan memiliki kesaktian. Pandangan-
pandangan tentang kaum difabel dalam masyarakat tentu tidak seragam, 
dan setiap konsepsi difabel mempunyai sejarah panjang yang juga sangat 
berpengaruh pada tindakan terhadap difabel dalam masyarakat, bahkan dalam 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Makalah ini akan mengelaborasi bagaimana konsepsi-konsepsi difabel dalam 
masyarakat Jawa. Konsepsi-konsepsi tersebut merupakan cerminan bagaimana 
pergulatan masyarakat dalam menilai difabel, dan sudah barang tertentu 
mempunyai konteks tertentu hingga bagaimana konsepsi menjadi ada dalam 
masyarakat. Dengan begitu, difabel di Yogyakarta adalah wilayah, “ranah”, atau 
arena pertarungan makna atas difabelitas.

Difabel dan Imaji Masyarakat Jawa
Yogyakarta adalah potret sebuah kota multikultural: tradisi, mitologi, 

modernitas, dan ekspresi keislaman bercampur menjadi satu. Hampir di seluruh 
penjuru kota ini pernik-pernik kebudayaan Jawa yang penuh dengan unsur-unsur 
Hindu dan Buddha dapat mudah kita temukan dalam kehidupan masyarakat. 
Karena bergumul dengan anasir kebudayaan inilah Islam dalam masyarakat Jawa 
lebih ramah dan lentur, ketimbang pemaknaan yang ada dalam masyarakat Islam 
di Timur Tengah. 

Dalam masyarakat Yogyakarta setidaknya terdapat empat konsepsi difabel. 
Pandangan pertama adalah pandangan masyarakat Jawa yang menilai bahwa 
difabel adalah orang sakti, mempunyai kekuatan luar biasa dan mesti dihormati. 
Pandangan ini terkait dengan posisi difabel yang menjadi bagian dari sistem 
kosmologi masyarakat Jawa, menjadi bagian terpenting yang tak terpisahkan dari 
masyarakat dan kehidupan sehari-hari. 

Elemen difabelitas juga dapat kita pungut dari cerita wayang, yang oleh 
Benedict Anderson dikatakan sebagai, imajinasi masyarakat tentang kehidupan 
sehari-hari mereka.  Ben Anderson (1965: 5) mengatakan demikian bahwa 
wayang adalah “compelling religious mythology” yang menyatukan seluruh Jawa 
secara spritual maupun secara geografis. Wayang merupakan representasi “ideal 
view of Javanese life” dan menjadi referensi dalam setiap tindak tanduk kehidupan 
individu-individu dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, meski sudah banyak 
tergerus, (cerita) wayang memberikan kontribusi besar dalam memandu cara 
berpikir orang Jawa dalam menentukan makna, keindahan, dan arah kehidupan 
(Smithies  1986:37). Wayang menjadi “engulfs People’s ways of thought, almost 
everything seen in the term of wayang” (Smithies, 1986: 37). 

Sayup-sayup difabelitas dapat terbaca pada awal muawal dunia dalam cerita 
pewayangan, Durgandini atau dikenal Dewi Lara Amis, putri Wirata, adalah 
seorang difabel dengan keanehan tubuh, kulitnya mengelupas dan bau anyir, 
hingga dia pun diasingkan ke sungai Gangga. Hingga suatu hari Sang Petapa, 
Palara, datang menolongnya, dan menjadikannya seorang sakti, cantik dan kelak 
mempunyai seorang anak yang juga difabel. Anak ini sakti mandraguna dan 
mampu memecahkan masalah rumit yang tak dapat diselesaikan oleh orang 
biasa. 

Dewi Ambalika dan Ambaliki adalah cerita lain yang dikirim ke Gunung 
Saptaarga oleh Setyawati agar mempunyai keturunan. Pada waktu transfer 
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kesaktian, Ambalika menutup mata begitu melihat Abiyasa, sang Guru, maka 
bayinya kelak diberi nama Destarata yang juga buta. Sementara Ambaliki 
berusaha membuka mata, sehingga anaknya tidak buta, tapi wajahnya pucat dan 
di luar kewajaran. Pada suatu hari nanti, anaknya itu diberi nama Pandu yang 
berarti pucat. Dari Destarata dan Pandu inilah kemudian nanti lahir dua kutub 
yang menjadi cerita penting dalam pewayangan Mahabharata, yaitu Kurawa dan 
Pandawa. 

Element lain yang mencerminkan difabelitas dalam masyarakat Jawa adalah 
punakawan. Keeler, Indonesianis ahli wayang, menyebutnya:  deformed and 
dependent, the punakawan might seem to be a perfect representative of what Victor 
Tuner calls marginality—anti-heroic, anti-structural, domain of those who criticize 
and reject the distinction on which society’s power structure is based (Keeler 1987: 
210). Punakawan itu: Gareng yang Pincang, Petruk yang Dungu, Bagong yang 
gendut dan bermulut lebar, atau Semar yang bungkuk, bermuka jelek, tetapi 
mereka adalah orang-orang penting dan sakti “mandraguna”. Bisanya para 
punakawan ini digambarkan sebagai “rakyat kecil”, berpakaian corak poleng, 
dengan tubuh-tubuh yang aneh bentuknya. Sekalipun begitu para punakawan 
adalah orang-orang yang sakti, titisan para dewa. Bahkan para punakawan ini 
adalah jelmaan dari dewa yang menyamar menjadi rakyat jelata, menjelma 
menjadi penyelamat, penyeimbang dan hadir dengan segala sikap bijaknya 
(Anderson, 2000). 

Para punakawan tak pernah lepas atau dilepaskan dari kehidupan di 
zaman siapa pun dalam pewayangan. Mereka hadir di zaman Pandawa hingga 
zaman Parikesit, cucu Arjuna yang mati muda itu. Selain melintasi waktu, para 
punakawan juga melintasi ruang. Selain hadir di ruang dunia pewayangan, dalam 
pentas pewayangan, para punakawan berhak pula hadir dalam konteks manusia 
yang sejati. Dalam pentas wayang, para punakawan ini tak jarang memberi 
cletukan ceplas-ceplos, mengkritik kondisi masyarakat modern. Mereka bisa 
saja memberi komentar tentang pentingya Keluarga Berencana (KB), mengkritik 
pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sampai berdialog 
dengan penonton. 

Bahkan dalam sejarah pewayangan, terdapat salah satu lakon yang unik. Yaitu 
lakon yang menceritakan petruk menjadi raja. Lakon tersebut itu adalah Petruk 
Dadi Ratu (Petruk Menjadi Raja). Diceritakan dalam perang yang berkepanjangan 
antara Bambang Priyembada dan Dewi Mustakaweni, pusaka ampuh Kalimasada 
jatuh ke tangan Priyembada dan diamanatkan kepada Petruk, si dungu besar 
dan berhidung panjang. Priyembada memerintahkan Petruk untuk menyimpan 
pusaka itu di tempat yang aman. Namun Petruk membawanya pergi, lalu muncul 
niat menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hingga kemudian dia berada 
di kerajaan Sonyawibawa dan menjalin persengkokolan dengan para raja Dewa, 
Batara Guru dan utusanya, Batara Narada. Dan dia pun menjadi raja yang ceplas-
ceplos, lucu namun terkadang benar dan tak terduga argumentasinya. 

Sebagaimana raja, Petruk juga menaruh gelar atas dirinya: “Prabu 
Belguwelbeh Tongtongsot”. Sebuah gelar yang aneh dan terkesan lucu bagi 
telinga orang Jawa. Gemparlah jagat pewayangan. Kresna mengadukan ini 
kepada Semar dan Gareng. Karena merasa malu atas sikap anaknya yang 
kepalang nekat itu, mereka menemui Petruk dan memarahinya dengan keras. 
Hingga apa yang dikatakan mereka benar-benar menyentuh hati Petruk, dan 
Petruk  pun menyadari semua yang dilakukannya. Dewa-dewa yang sebelumnya 
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memihak dan merestui Petruk, meminta para Pandawa agar tidak keras 
memarahinya. Dan setelah itu, akhirnya Petruk mengundurkan diri, lalu pulihlah 
jagat. Petruk adalah wong cilik, posisinya sebagai abdi menjadi penyeimbang  
perputaran jagat. 

Sampai di sini kita akan menemukan bagaimana orang-orang difabel dalam 
masyarakat Jawa. Umumnya, mereka bukanlah makhluk sembarangan, sekalipun 
sebagai wong cilik, para punakawan tetap saja mempunyai andil yang luar biasa. 
Yakni sebagai orang-orang sakti dan penjaga keseimbangan harmoni kehidupan, 
sebagaimana dikatakan Sumukti “can help to change chaos to harmony” (Sumukti, 
1990: 21), menjadi bagian tak terpisahkan dari Pandawa:

“…In wayang kulit, Semar is a servant of the Pandawa, but he is highly respected by 
his master. He is usually consulted by them on decision concerning serious matters...
since Semar is a symbol of human mind which provides wisdom, he is exactly where 
Arjuna is. Semar can be invisible, but presents in Arjuna’s mind in the from of all his 
past teachings. Semar in different of his analysis is a symbol of the cosmos, he is the 
symbol of the earth as well, for he is identified with the gunungan” (Sumukti 1990: 7) 
 

Kecacatan sebagai kasekten juga banyak kita jumpai dalam kehidupan orang-
orang Jawa yang lain. Misalnya, yang diberitakan oleh Ben Anderson bahwa 
di dalam kerajaan Jawa kerap ditemukan orang-orang aneh: kerdil, cacat, dan 
difabel yang lain atau “Polowijo”. Kesemuannya diperuntukkan memperteguh 
kesaktian yang diampu oleh sang raja (Anderson, 2000). Perihal difabelitas 
sebagai peneguh kesaktian ini Hughees mengatakan: 

“The private detail of the future sultan’s domestic arrangements was matched by day-
today stories about collection of items necessary for the ritual at the accession. The 
more bizarre the event, the more extensive was coverage, as they search for seventeen, 
abdi dalem polowijo, and special retainers who are albinos or dwarfs, whose 
strengthens the power of sultan… (Hughees-Freeland, 1991: 133)

Ini dapat terlihat saat upacara-upacara yang digelar di keraton. Orang-orang 
kerdil dan cacat selalu tampil sebagai pusaka, sebagai peneguh kesaktian sang 
raja. Karena memang orang-orang aneh ini dianggap sebagai pemberi petuah, 
dan bagian penting dari identitas kejawaan itu sendiri (John Pemberton). Di 
Yogyakarta sendiri Petruk menjadi simbul dewa yang menyeimbangkan sistem 
jagat yang menghubungkan penguasa keraton dengan penguasa Saturnus. 
Keraton tak bisa melepaskan mereka, karena mereka dekat sekali dengan 
pencipta segala spesies. Mbah Petruk adalah penjaga Merapi.  Dia akan marah 
(meletus) manakala melihat dunia yang korup, pejabat yang tak lagi melayani 
masyarakat, atau masyarakat yang tak lagi menaati hukum dan bertindak 
menentang ajaran “ketentuan-ketentuan” yang telah ditetapkan oleh yang 
mahakuasa dalam wujud “kejawaan”: wes ora njawani. 

 Wajah kesaktian difabel dapat dengan mudah kita temukan dalam mural-
mural, gerobak penjual dawet Sariayu, ataupun kepercayaan seseorang untuk 
memenangkan lotre sejenis togel. Bahasa halus pun menjadi pilihan orang 
Jawa jika terjadi percakapan dengan kaum difabel. Mbah Marijan pun harus 
membisukan diri, untuk meyakinkan Mbah Petruk, bahwa manusia akan menjadi 
baik dan tengah menenangkan diri, paling tidak untuk menuju kebaikan. 

Denyut kesaktian difabel juga dapat terbaca pada baris-baris serat-serat 
klasik, serat Dharmogandul adalah salah satu contohnya. Gatholocho adalah lelaki 
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yang sakti mandraguna, pandai berfilsafat, dan mempunyai kekuatan seks yang 
luar biasa. Bahkan konon, Gatholocho debat perihal filsafat dengan ulama besar,  
Imam Bhasari.3 

Islam dan Difabel
Saya percaya Islam adalah agama yang percaya bahwa difabel ditempatkan 

dalam posisi yang sama sebagaimana dengan yang lainnya.  Namun, pemeluk 
Islam pada kenyataannnya menempatkan difabel tidak demikian, atau paling tidak 
dapat kita temukan bagaimana bias-bias normal dalam ajaran Islam. Ini menjadi 
wajar meningat Islam lahir di mana dominasi “normalisme” dalam masyarakat 
Arab. 

Dalam Alquran misalnya terdapat kata Muhalaqoh dan Ghairu Muhalaqoh, 
secara harfiah dalam bahasa Arab kata-kata itu dapat diartikan “yang tercipta 
secara sempurna” dan “tidak sempurna”. Hal senada juga dikatakan oleh ulama 
masyhur Al-Baydlawy dan al-Qurtuby yang bahwa mereka yang “sempurna” dan 
mereka yang tidak sempurna di situ merujuk pada orang “normal” dan kelompok 
difabel. Tabāry bahkan menafsirkan bahwa mereka adalah kelompok difabel yang 
tidak sempurna secara fisik atau belum layak menjadi manusia (Buletin Ikhtilaf, 
edisi ke-124, 2000).

Dalam masyarakat Jawa, cerita perihal manusia ideal yang bersumber pada 
tradisi Islam juga tereproduksi dengan baik dan meresap dalam masyarakat. 
Yaitu, umat Islam setidaknya dapat bergulat, memanah, menunggang kuda, 
berenang, dan aktivitas-aktivitas fisik yang lainnya. Lantas bagaimana dengan 
tunanetra? Dengan demikian seorang tunanetra tidak dapat menjadi manusia 
ideal seperti yang diharapkan karena tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas 
tersebut. 

Simak pula doktrin-doktrin Islam yang terkait dengan negara. Kitab al-
Mawardi, Ahkamu Shulthaniyah wa Auliyatut Diniyah, merupakan cerminan kecil 
bagaimana Islam ditafsirkan dengan sangat bias normalime. Kitab tersebut 
menjelaskan bahwa setidaknya pemimpin adalah laki-laki yang tidak mengidap 
ketunaan atau kecacatan. Dengan alasan ini pula banyak kalangan eksepsionalis 
menggunakan alasan ini sebagai argumen menentang Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) yang tunanetra itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian? 
Tentu karena “kecacatan” adalah masalah yang buruk bagi orang Arab saat itu.

Perspektif masyarakat terkait difabel menjadi objek kasihan terdorong oleh 
ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa siapa saja yang menolong mereka 
yang lemah, maka pahalanya akan dilipatgandakan baik secara spiritual maupun 
ekonomis. Pandangan demikian kuat meresap dalam masyarakat sehingga 
mendorong seseorang untuk bertindak memberikan sesuatu berupa alms 
sebagai wujud rasa kasihan pada orang lemah. Banyak pula di antara ulama yang 
menegaskan bahwa kelompok kaum difabel adalah bagian dari mereka yang 
disebut mustadz’afin yang kemudian berhak mendapat sedekah (alms)  (Ghaly, 
2010: 159—160).

Cerita lain yang cukup signifikan telah menyebar dalam masyarakat, terutama 
santri adalah cerita perihal Imam Syafi’i, seoang ulama besar yang banyak 
dianut di Indonesia, bahwa Imam Syafi’i memakan delima yang ditemukannya di 
pinggir kali dan ternyata delima tersebut adalah milik sang guru, dan Imam Syafi’i 

3 Baca, Joko Su’ud Sukahar, Tafsir Gatholocho, Surabaya: Wuwung, 1999.
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mengambilnya tanpa izin. Lalu sebagai hukumanya, Imam Syafi’i mesti menikahi 
perempuan anak sang guru, yang lemah, bisu, tuli, dan buta. Cerita tersebut telah 
tersebar luas di kalangan pesantren dan madrasah di Jawa, terutama kelompok 
muslim yang menganut mazhab Imam Syafi’i. 

Pandangan ini kemudian terproduksi terus-menerus di kalangan Muslim, 
menyebar dari sekolah ke sekolah, dari madrasah ke madrasah, dari pesantren 
ke pesantren, dari pengajian ke pengajian. Kemudian teresapi dan melekat di 
dalam alam bawah sadar masyarakat, menjadi bagian dari sejarah setiap invidu, 
yang sangat menentukan tindakan dan sikapnya terhadap kaum difabel, menjadi 
bagian dari “habitus” jika meminjam istilah Bourdieu, “habitus, a product of history, 
produces both individual and collective practices in accordance with the schemes 
generated by history” (Bourdieu, 1990, 54). 

Pandangan Medis 
Modernitas merupakan produk yang belum ditemukan presedennya, demikian 

kata Daniel Bell. Negara-bangsa, ilmu pengetahuan, revolusi industri, demokrasi, 
dan seterusnya adalah buah dari modernitas yang belum tertandingi. Unsur 
difabelitas baru kini pun mulai bertambah. Terutama semenjak pertama kali 
orang-orang kulit putih memperkenalkan pengobatan yang bersandar pada dunia 
medis yang rasionalis. 

Sejak VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mengirim para dokter untuk 
serdadu-serdadu yang terluka. Secara formal dan sistematis tubuh-tubuh diurus 
oleh kuasa medis. Pada 1621 mulailah dibangun berbagai rumah kecil khusus 
untuk pengobatan yang beredar di sekitar benteng-benteng Batavia di mana 
kuasa sejati ditancapkan. Kuasa medis semakin kuat dan meneguhkan dirinya 
sejak H.W. Daendels membenahi sistem dan memperluas rumah-rumah medis 
bagi militer dengan membentuk jaringan rapi pada 1808 (Schoute, 1937: 27).

Dunia medis menyentuh difabel pun semakin jelas, manakala Professor G.G.K.  
Raindwardt pada 1820 memegang kendali manajerial urusan medis Hindia 
Belanda. Rumah sakit untuk sipil atau stadsverbandhuizen mulai dibuka, lebih 
jauh lagi di Batavia untuk pertama kalinya stadsverbandhuizen menangani orang 
yang mengindap usia renta atau menjadi crippled, sekalipun baru sebatas bagi 
para tahanan. (Scortino, 1996 dalam Peter Boomgard, 1996: 24—29). Demikian 
luka-luka dan keanehan-keanehan pada tubuh secara diam-diam tidak lagi 
berhubungan erat dengan Semar, Petruk, atau Sang Pencipta Surga. Namun 
berhubungan dengan kemampuan dokter dalam menata tulang, menjelaskan 
aliran darah, atau memberikan informasi tentang virus serta bakteri yang ada 
dalam tubuh.

Tubuh bukan lagi tubuh yang sakti, tapi tubuh yang sakit. Setiap yang sakit 
mesti disembuhkan. Lantas para dokter menganalisis kaum difabel yang 
mengidap penyakit di tubuh mereka. Mereka pun dibedah, disuntik, ditata organ-
organ mereka, jelasnya mereka direhabilitasi, selayaknya rumah yang rusak 
akibat  gempa. 

Di Yogyakarta, pandangan medis terhadap difabel diperkenalkan dan 
diperkuat sejak pendidikan medical vocational dibangun di Indonesia oleh Dr. 
J.C. Scherure pada 1893 yang kemudian digantikan oleh Dr. Pruys pada 1906,  
yang juga berjaring dengan apa yang dibangun oleh Dr. Borvoet di Mojowarno, 
Jombang, Jawa Timur. Mereka ini berjaringan, beberapa di antara mereka saling 
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mengunjungi untuk menangani mereka yang di Yogyakarta, untuk melatih para 
difabel, juru rawat, bagaimana menangani para tentara yang terluka, yang 
kemudian dilembagakannya rumah sakit pertama kali di Yogyakarta, yaitu Rumah 
Sakit Katolik, yang didirikan pada 1914 (Scortino, 1995, 62). 

Semasa pemerintahan T.S. Raffles, ketika Hindia Belanda diambil-alih oleh 
Inggris, sistem medis diperluas hingga ke wilayah pedesaan, khususnya terkait 
dengan penyakit cacar. Di sinilah titik masyarakat Jawa secara perlahan bergeser 
dari prespektif tradisional menuju perspektif Barat dalam melihat difabel 
(Schoute, 1937: 110—37). Sebagai contoh sebagaimana digambarkan oleh Hans 
Pols, bahwa Nyonya Emile, seorang perempuan yang tinggal di Yogyakarta, telah 
memutuskan untuk tidak lagi memakai obat-obatan tradisional dan herbal atau 
pergi ke dukun dan atau orang yang dianggap sakti pada tahun-tahun itu (Pols, 
2009: 179). Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa proses kolonisasi memakan 
waktu, namun secara perlahan mengubah pandangan orang-orang Jawa perihal 
kesehatan dan difabelitas. Kaum difabel yang oleh orang Jawa sebelumnya dinilai 
sebagai orang yang punya kesaktian dan kekuatan sangat luar biasa, tapi dengan 
hadirnya kolonialisme mereka dianggap sebagai barang yang sakit dan mesti di 
obati atau di-“normal”-kan. 

Politik eugenik juga dijalankan oleh pemerintah kolonial, yang oleh Leonard 
J. Davis dikatakan sebagai praktik penting dari proses “enforcing normaly”, yang 
menjadi peneguh diskriminasi difabel (Pols, 2010: 347—362, dalam Bashford dan  
Levine, 2010). Psikiatris dan dokter menyelenggarakan banyak sekali penelitian 
dan membangun pusat-pusat suaka bagi para penyandang cacat mental. Mereka 
mendefiniskan orang-orang tersebut sebagai orang abnormal. Tempat khusus 
bagi mereka, rumah sakit jiwa, pertama-kali dibangun di Bogor pada 1882, 
kemudian disusul di Magelang dan Yogyakarta dan di Aceh pada 1923. (Pols, 2010: 
354—354, dalam Bashford dan Levine, 2010).

Salah satu yang paling penting dan sangat berpengaruh saat itu adalah rumah 
psikiatris yang dibangun oleh F.H. Van Loon (1886—1971) yang bersama P.H.M. 
Travaglino kemudian melegitimasi penggambaran orang-orang Jawa sebagai 
“childish, emotional, infantile and unreliable” (Pols  2010: 354, dalam Bashford dan  
Levine, 2010). Dalam laporannya, orang Jawa dianggap sebagai “emotions at a rate 
five times higher than Europeans”. Diketahui ada beberapa badan yang melakukan 
ini seperti Eugenetische Vereeniging in Nederlansch-Indie yang didirikan pada 
1927, sebuah kelompok yang mencakup ahli biologi, dokter, psikiatris, mereka 
semua mendorong atas keberpihakan eugenik di pemerintahan kolonial di Hindia 
Belanda (Pols 2007:355, dalam Bashford dan  Levine, 2010).

Dokter dan psikolog mempunyai peran penting dalam menyikapi kelompok 
difabel. Beberapa di antara mereka menjadi penasihat dan mengawasi rumah 
sakit maupun sekolah luar biasa yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. 
Pada wilayah ini, misi Kristen dan Katolik juga mempunyai pengaruh terhadap 
perkenalan ide-ide medikal dalam melihat difabel, terlebih lagi sesuai dengan 
ajaran Kristen perihal memberikan pelayan banyak di antara mereka yang 
kemudian melakukan misi-misi amal untuk membuka berbagai pelembagaan 
medikalisasi difabel. Sekolah luar biasa untuk pertama kalinya didirikan di 
Bandung pada 1901, pada 1927 sekolah luar biasa yang lain juga dibangun 
khusus buat difabel mental, sedang pada 1930 untuk pertama kalinya sekolah 
khusus untuk tunarungu dibangun. 

Di Yogyakarta pandangan medis terhadap kaum difabel erat kaitannya dengan 
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Katolik. Pada 1917 golongan Katolik pertama kali membangun sekolah untuk 
menanamkan ajaran-ajaran Katolik. Seiring waktu, kaum misionaris membangun 
rumah sakit sebagai wujud misi amal yang menyediakan pelayanan sekaligus 
misi penyebaran agama Katolik. Institusi ini mempunyai hubungan erat dengan 
gereja Borromeo di Mastricht, Belanda, sebagai penopang keuangan dari 
kongregasi. Selain itu, secara resmi dibangun rumah sakit Katolik “Onder de 
Bogen” (Panti Rapih) yang diresmikan oleh C.T.M. Schmutzer van Rijckevorsel 
pada 14 September 1928. 

Rumah sakit tersebut mempunyai peran penting dalam mengurusi kesehatan 
di Yogyakarta, bahkan Sultan Sultan Hamengkubuwono VIII, turut terlibat dalam 
peresmian dan memberikan sumbangan berupa mobil ambulans. Beberapa 
tahun kemudian, rumah sakit dibuka cabang khususnya di wilayah pedesaan. 
Demikianlah bagaimana konsepsi medis menyebar dan diperkenalkan di 
bumi Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda, misionaris Kristen/Katolik, 
sangat berperan dalam proses penanaman kesadaran ini dan secara berlahan 
membentuk pandangan tersendiri dalam melihat kesehatan dan difabel. 

Panti asuhan (nursing house) dan pusat rehabilitasi dibangun di mana-mana. 
Bahkan mereka yang sakit ini juga dkhususkan, karena tidak mungkin bergabung 
dengan yang lainnya yang bukan sakit. Untuk itu, lahirlah SLB (Sekolah Luar 
Biasa), untuk memisahkan kaum difabel dari masyarakat. 

Tubuh-tubuh difabel pun ditata, disendirikan. Karena sebuah kota selalu 
mengimpikan sebuah kerapian, kemudahan, simplifikasi, dan tentu saja 
kepatuhan. Foucault, untuk kesekian kalinya, memperingatkan kita dengan 
membedah konsep govermantality yang berintikan pendisiplinan, kontrol, dan 
tentu saja berujung pada pembersihan demi sebuah impian “kota yang normal”.

SLB ibarat kerangkeng penyucian agar para difabel bisa bersih dari penyakit 
atau “aib” yang mereka derita. Agar difabel mempunyai keahlian khusus: 
menjahit, sol sepatu, pijat berijazah, dan seterusnya, karena hanya dengan 
ini mereka dapat menyesuaikan dengan alam “orang normal”. Itu berarti SLB 
merupakan wilayah penertiban, pendisiplinan dan penggodokan untuk orang 
difabel agar bagaimana mereka mampu mengikuti kehidupan dengan standar 
kenormalan. 

Di Indonesia, kini terdapat 1.084 Sekolah Luar Biasa. Dari jumlah tersebut 
680 dikelola oleh swasta dan 404 dikelola oleh pemerintah. Sekolah ini berdiri 
di mana-mana, dengan tipe dan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan banyak di 
antara mereka yang berdasar bentuk tubuh dan perbedaan kemampuan indra 
mereka: SLB Tunadaksa, SLB Tunanetra, SLB Tunarungu dan seterusnya. Sekolah 
Luar Biasa mungkin adalah sekolah yang ingin mengeluarkan mereka menjadi 
“tidak biasa”. 

Pandangan Model Sosial 
Dekade 1970-an muncul pandangan baru dalam dunia kajian disabilitas 

yang biasa disebut “social model”  (model sosial). Pendekatan ini dilahirkan 
dan dikembangkan oleh aktivis-aktivis  difabel sendiri, gerakan ini menggugat 
ortodoksi lama bahwa difabel adalah manusia “menyimpang” atau “tidak normal”, 
dan asumsi dominan bahwa disabilitas (disability) semata-mata-mata urusan 
medis. Disabilitas, menurut paradigma ini, adalah problem sosial yang berakar 
dari struktur masyarakat. Tujuannya jelas: menghapus segala penindasan dan 
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eksklusi sosial terhadap difabel, dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh 
difabel dalam masyarakat. Tentu saja gerakan ini tidak terlepas dari konteks  
sejarah, yakni hadirnya gerakan sipil yang sedang diusung oleh kelompok-
kelompok marjinal di Amerika Serikat, seperti masyarakat kulit berwarna, etnis 
minoritas, perempuan, dan gerakan lainnya. 

Pandangan model sosial pertama-tama diusung oleh organisasi difabel 
Inggris (UPIAS) dalam manifesto mereka The Fundamental Principles of Disability 
(1976). Kemudian diilmiahkan dan disublimasikan oleh orang-orang seperti 
Mike Oliver (1983, 1990, 1996) Barnes (1991) dan Vic Finkelstein( 1980; 1981). 
Dalam manifesto ini jelas terlihat ideologi utama model sosial bahwa disabilitas 
sebenarnya disebabkan oleh struktur sosial, bukan oleh kekurangan atau 
kelainan  fisik atau mental yang dimiliki individu.

In our view it is society which disables physically impaired people. Disability is 
something imposed on top of our impairment by the way we are unnecessarily isolated 
from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in 
society. To understand that is necessary to grasp the distinction between the physical 
impairment and the social situation called “disability” of people with such impairment. 
Thus we define impairment, as lacking part of all limb, or having a defective limb, 
organ or part of the body; and disability as the disadvantage or restriction of activity 
caused by a contemporary social organization which take little or no account of people 
who have physical impairment and thus excludes them from the mainstream of social 
activities. Physical disability is therefore a particular form of social oppression. (UPIAS 
1976: 3—4)

Seperti terlihat pada kutipan di atas, ide fundamental lain yang disuarakan oleh  
model sosial adalah perbedaan tegas antara impairment dan disability. Impairment 
dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya fisik-biologis, sementara disability adalah 
sosial: pembatasan yang dialami mereka yang mempunyai kelemahan untuk 
menjalankan aktivitas dan fungsi sosialnya yang dihasilkan dari cara masyarakat 
terstruktur dan terorganisasi. 

Butir-butir pemikiran mendasar tersebut kemudian digabung dengan tulisan 
Finkelstein, Attitude and Disabled People (1980), dikembangkan dan diteorikan oleh  
Oliver menjadi model sosial yang hakikatnya merupakan kritik terhadap struktur 
dengan asumsi dasar bahwa difabel adalah kelompok minoritas yang tertindas 
dan disablement (proses sosial pencacatan) adalah pengalaman kolektif. Dalam 
The Politic of Disablement, impairment—yang dipahami dalam pengertian fisik-
biologis—dibedakan dengan disability yang dianggap sebagai ketertindasan sosial 
bagi mereka yang mempunya kelemahan fisik. Maka, disabilitas adalah konstruksi 
sosial, atau dalam istilah Oliver “kreasi sosial’ (1990: 56). Oliver mengembangkan 
tesis Finkelstein yang menghubungkan proses disablement dengan lahirnya 
industrialisasi dan masyarakat kapitalis (1980:52). Oliver menawarkan analisis 
yang lebih komprehensif. Baginya proses ketertindasan dan marjinalisasi 
difabel tidak hanya berakar dari perubahan material/mode of production yang 
dibawa kaum kapitalis, tapi juga perubahan ideologi atau nilai-nilai sosial yang 
diakibatkannya (1990: 22). 

Kapitalisme, sebagaimana ujar Oliver, telah melahirkan masyarakat 
pada wilayah individualisme yang akut.  Pada saat yang  sama, kapitalisme 
mempunyai hubungan erat dengan hadirnya medikalisasi dan dibangunnya 
rehabilitasi, telah mengubah secara fundamental bagaimana masyarakat melihat 
dan memperlakukan kaum difabel. Bagi Oliver isu disabilitas telah sangat  
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dimedikalisasi dan para dokter atau profesi medis lainnya berada pada posisi 
pengontrol. Dari sini cukup jelas bahwa Oliver memakai kaca mata materialis 
di mana isu relasi kuasa menjadi kunci analisisnya. Tidak heran jika banyak 
yang menyebut model sosial berakar pada “differently oriented materialism” dari 
materialisme historisnya Finklestein sampai neo-Marxist-nya Oliver (Mercer and 
Barnes, 2003; Terzi, 2004, Corker, 2002, 1999). 

Semenjak kelahirannya model sosial menempati posisi signifikan dalam studi 
disabilitas, meski tidak lepas dari kritik.  Tidak sedikit pendapat yang mengatakan 
bahwa model sosial menawarkan persepsi alternatif yang mengkoreksi cara 
pandang lama tentang disabilitas (Terzi, 2004).  Bagi Shakespeare, ilmuwan 
difabel Inggris, dengan premisnya bahwa problem difabel bukanlah kekurangan 
atau kelainan fisik melainkan penindasan sosial, model sosial bagi difabel 
sendiri merupakan bentuk pembebasan karena masyarakatlah yang salah bukan 
kekurangan fisik mereka (2001).

 Pengalihan fokus dari individu kepada masyarakat dan perbedaan yang 
tegas antara impairment dan disability yang digagas model sosial, dicoba adopsi 
oleh WHO dengan mengubah klasifikasi mereka yang semula berbasis penyakit, 
International Classification of Disease. Klasifikasi baru ini didasarkan pada fungsi 
dan mencoba untuk melibatkan faktor-faktor sosial dalam mendefinisikan 
functioning dan disability. Pada 1995, klasifikasi kedua diubah lagi karena tekanan 
organisasi difabel saat itu yang mengaggap klasifikasi WHO masih sangat 
berdasar kepada model medis, di mana fokusnya diletakkan pada individu. 
Dengan kata lain lembaga internasioanal , khusunya PBB dengan segala anak 
organisasinya, berusaha untuk mengadopsi ide-de yang ada dalam model sosial 
ke dalam semua bentuk aktivitasnya. 

 Untuk  aksi politik gerakan difabel, model sosial-lah yang melahirkan 
Gerakan Hak Difabel (Disability Right Movement) dengan tuntutan perubahan 
sistem dan struktur yang selama ini dianggap gagal mengakomodasi difabel. 
Hal ini memunculkan tuntutan perubahan  strategi negara terhadap difabel dari 
pemenuhan kebutuhan khusus difabel yang diberikan melalui program-program 
sosial dalam negara kesejahteraan dan pendekatan-pendekatan yang berbasis 
amal kepada kesamaan hak akan akses. Dalam level kebijakan dan perundang-
undangan tuntutan ini diterjemahkan dalam pelbagai bentuk; mulai dari 
aksesibilitas sarana publik hingga undang-undang anti-diskriminasi.  Peraturan 
anti-diskriminasi khususnya dianggap sangat signifikan berdasarkan asumsi 
bahwa difabel merupakan kelompok minoritas yang terdiskriminasi dan hanya 
dengan peraturan tindakan diskriminatif tersebut bisa menjadi tindakan ilegal. 
Pada era 1990an kita menyaksikan tumbuhnya undang-undang anti-diskriminasi 
difabel di banyak negara. President George Bush (Senior)  menandatangani 
American Disability Act ( ADA) pada 26 Juli 1990, diikuti  Inggris yang menetapkan 
Disability Discrimination Act (DDA) pada 1995.  

Perlu digarisbawahi bahwa nama “model sosial” yang banyak digunakan 
dalam literatur disabilitas sangat berkonteks Inggris   (Shakespeare, 2001; 
Pfeiffer, 2001). Pada konteks Amerika Utara dengan tradisi politik yang berbeda 
ada beberapa nama yang lebih familiar digunakan. Di Amerika Serikat dengan 
tradisi politik minoritasnya penulis-penulis seperti Irving Zola, Paul Longmore, 
Nancy Crewe dan Ron Amundsen mengenalkan apa yang   disebut “the minority 
group model of disabilities”. Berbeda dari model sosial yang berideologi materialis 
dan mengkategorikan difabel sebagai kelompok yang tertindas (oppressed group), 
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model minoritas lebih berkiblat pada ideologi gerakan hak sipil yang menekankan 
kesamaan hak, kesempatan dan integrasi dan mengkategorikan difabel 
sebagai kelompok minoritas (Watson, 2008).  Kelompok lain di Amerika Serikat 
mengenalkan pula apa yang disebut model konstruksi sosial (social constructionist 
model) (Foster, 2003; Pfeiffer 2001, Donoghue, 2003). Sangat mirip dengan model 
sosial, argument utama yang dibangun model ini adalah bahwa disabilitas lebih 
tepat dipahami sebagai sebuah proses interaksi antara individu dan sosial. 
Dalam hal ini terminologi disability dan impairment dan maknanya adalah produk 
konstruksi sosial di mana non-difabel–yang merupakan kelompok mayoritas—
mendapatkan alat-alat sosial yang melegitimasi mereka untuk mengecualikan 
dan mengisolasi difabel sebagai minoritas (Foster, 2003; Donoghue, 2003). 
Sementara, akademisi dan aktivis difabel di Kanada—seperti Marcia Rioux,  De 
Jong—lebih sering menggunakan istilah “human right approach” (pendekatan hak 
asasi manusia). 

Terlepas dari perbedaan nama, apa yang hakikatnya direpresentasikan 
berbagai model tersebut, terdapat dua fenomena yang saling terkait.  Pertama, 
politisasi isu disabilitas oleh gerakan difabel yang skalanya mendunia dengan 
mengusung agenda hak asasi manusia, anti-diskriminasi, kesamaan, dan 
identitas politik. Ini dimungkinkan oleh fenomena kedua, yakni munculnya para 
ilmuwan dan akademisi—yang kebanyakan difabel—yang mendefinisikan ulang 
disabilitas menjadi sebuah bentuk “ketertindasan sosial” yang  canggih dan 
kompleks atau  diskriminasi yang sifatnya sistemik. Definisi ini muncul karena 
penggeseran  analisis teoretis individu yang mempunyai kelainan fisik/mental 
(impairment) kepada lingkungan yang mencacatkan dan sikap sosial yang negatif. 

Perhelatan Disabilitas di Indonesia 
Di Indonesia, pergeseran persepsi difabel dari medis menuju pendekatan 

hak asasi manusia (HAM) sudah sejak pada masa kurun 1990-an. Memang, 
istilah ini dan bila dirunut, tidak mempunyai hubungan erat dengan model 
sosial, sebagaimana yang tengah berkembang. Akan tetapi, pergeseran menuju 
pendekatan HAM, mempunyai kedekatan secara epistemologis. Mansour Fakih, 
aktivis gerakan sosial dan sering disebut sebagai salah satu orang penting dalam 
pengembangan teori kritis di Indonesia, merupakan orang paling berperan dalam 
pergeseran ini. Pertama, Mansour  yang memang sangat Gramscian menilai 
bahwa “cacat” merupakan konstruksi sosial. “Cacat” adalah sejenis pelabelan, 
yang semena-mena dilekatkan oleh orang-orang normal pada kaum difabel. 
Di balik ini semua, demikian Mansour menegaskan, nalar developmentalisme 
yang memang selalu menghendaki kerapian dan ketertiban demi terciptanya 
pembangunan ekonomi yang diimpikan masyarakat kelas atas. Bahkan, lebih jauh 
lagi, gerakan kritis yang dimotori Mansour, Setya Adi dan Lily Purba ini mengganti 
istilah “disabilitas” menjadi “difabel”. Yang berarti orang dengan kemampuan 
berbeda (differently abled people).  Penggantian kata ini, tentu bukan sekadar 
pergantian kata semata, akan tetapi di balik itu semua, tersemat sebuah arah 
baru, dari “cacat” yang dinilai secara “tragedi personal” menjadi arah gerakan 
sosial politik (Fakih, 2005)

Perubahan arah gerakan dari amal dan medikalisasi model developmentalis 
terus digalakkan, terutama pada lembaha-lembaga difabel yang berjarak dengan 
pemerintah, bersamaan dengan promosi pergantian dari istilah “penyandang 
cacat” menjadi mereka yang mempunyai kemampuan berbeda/difabel.  Berbagai 
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kegiatan seperti really dialog, parade kaum difabel, terus saja dikumandangkan. 
Penerjemahan buku Peter Colleride, Disability Liberation and Development (sebuah 
buku yang menggunaan analisis model sosial), ke dalam bahasa Indonesia pada 
1999 juga menjadi tanda penting bagi dimulainya perkenalan kajian difabel di 
Indonesia.  

Gerakan bawah tanah ini tidak sia-sia, beberapa undang-undang aksesibillitas 
(1997) dan pengakuan hak bagi kaum difabel secara perlahan disahkan oleh 
pemerintah, sekalipun memang masih banyak sekali peraturan yang diskriminatif.  
Akan tetapi, hasil yang lebih mengejutkan adalah kemunculan lembaga-lembaga 
difabel pasca-Orde Baru yang mempunyai visi pada perjuangan sosial-politik. 
Pelayanan dan pemberdayaan difabel memang masih menjadi agenda yang tidak 
tertinggalkan, tetapi penuntutan hak-hak, aksesibilitas,  dan  pendidikan politik, 
pendidikan inklusi  sebagai alternatif lain dari SLB, dan hak pekerjaan, menjadi 
isu-isu baru yang ditambahkan dalam perjuangan mereka.   

Walhasil, secara perlahan, sekalipun sangat pelan, berbagai kebutuhan 
yang merupakan hak kaum difabel mulai didengar di Indonesia, dan sekali lagi, 
sekalipun ini minim sekali. Berbagai fasilitas publik yang minimal memberikan 
akses untuk kursi roda dan guide block mulai terpasang. Misalnya, di Yogyakarta 
terdapat di Gedung DPRD Kota, kompleks Kantor Walikota, DPRD Provinsi, Stasiun 
Tugu, Terminal Giwangan, Plaza Ambarukmo, Bandara Adi Sucipto, guiding block 
di sepanjang jalan Malioboro, jalan Mangkubumi dan Ahmad Yani, Keraton, JEC, 
Taman Pintar, Hotel Melia Purosani, Hotel Hyatt, Pasar Seni Gabusan, stadion baru 
di Bantul.

Selain itu, kampus tertentu juga secara perlahan mulai membuka diri untuk 
bisa dinikmati difabel, sekalipun masih sangat minim. Sebagai contoh gedung 
baru Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Teknologi Pertanian, Peternakan, gedung 
baru Universitas Sanata Dharma sudah mencoba membuka ruang agar orang-
orang difabel mampu menikmatinya. Pada 2001, misalnya, hanya 0,3 persen 
dari 35 gedung publik yang mempunyai aksesibilitas difabel. Banyak hal yang 
semestinya diberi fasilitas yang aksesibel bagi difabel, akan tetapi tidak dipenuhi. 
Berdasar pada survei yang dilakukan pada 2003 misalnya, fasilitas yang belum 
tersedia tersebut: fasilitas olah raga 13 %, lapangan pekerjaan 7 %, kursi roda 
5%, telepon umum 2%, angkutan umum sebagai mobilisasi mereka 16 %, fasilitas 
jalan 23 %, dan fasilitas yang paling tinggi dianggap kurang adalah fasilitas 
pendidikan yang mencapai 34%. Demikian pendapat masyarakat tentang fasilitas 
bagi difabel yang dirasa kurang, dan pendidikan menempati porsi yang paling 
tinggi.  

Teknologi yang adaptif bagi difabel juga muncul, sebagai contohnya pada 2005 
pernah mengadakan kegiatan “DM Rumah Baca: Accessible Internet & Library” yang 
bertujuan agar terwujudnya layanan publik, seperti internet dan perpustakaan, 
dapat diakses oleh orang-orang difabel. Usaha ini hingga kini terus berkembang, 
bahkan akan dikembangkan ke arah model “inclusive youth center”. Kegiatan 
ini juga bekerjasama dengan sebuah perusahaan international PT Samsung 
Indonesia dan lembaga-lembaga difabel yang lain seperti Yayasan Mitra Netra dan 
DLBC. 

Berbagai gerakan yang bertujuan memperjuangkan nasib difabel mulai 
berkembang dengan isu-isu yang sangat bervariasi. seperti: SIGAB, CIQAL, 
SABDA, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pun mulai dilakukan, salah satunya 
adalah acara Sunday Morning Gathering yang diadakan orang-orang difabel 
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bersama masyarakat umum di depan benteng Vrederburg pada setiap Minggu 
pagi setiap bulan. SIGAB misalnya pada Pemilu 2004 mengadakan pendidikan 
politik kepada difabel, dengan harapan orang-orang difabel mempunyai 
kesadaran politik. Turut terlibat dalam pemantauan untuk mengawasi apakah 
difabel mempunyai kesempatan untuk dipilih atau memilih. Bersama Front 
Nasional Anti-Diskriminasi mereka berjuang untuk melakukan advokasi pada 
orang-orang difabel yang ditolak dalam pendaftaran CPNS. Bahkan mengirimkan 
surat pada Menko Kesra untuk menyuarakan hak-hak difabel. Demikian pula saat 
mejelang Pilkada, SIGAB juga melakukan pemberdayaan orang-orang difabel yang 
marjinal. 

Fenomena di atas tentu tidak lepas juga dari pengaruh momentum 
internasional seperti Internasional Disabled Year atau Asia Pacific Decade of 
Disability yang disposnsori lembaga internasional semacam anak organisasi PBB. 
Peristiwa tersebut yang juga lahir dari desakan organisasi difabel khususnya di 
negara maju yang sudah dibungkus dengan model sosial dan pendekatan HAM-
nya dan  mengusung isu-isu aksesibilitas, inklusi, dan pemenuhan hak-hak difabel 
lainnya. Pendek kata pengaruh kebijakan difabel internasional sangat terasa di 
Indonesia, apalagi biasanya negara-negara berkembanglah–yang kerap dituding 
atas lemahnya pemenuhan hak asasi kaum difabel—yang menjadi target utama 
dari kebijakan-kebijakan internasional tersebut. Pendidikan Inklusi (inclusive 
education) dan Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (CBR: Community 
Based Rehabilitation) merupakan dua kebijakan internasional difabel yang 
sangat merefleksikan perubahan paradigma sekaligus pertempuran antara satu 
pendekatan dengan lain. 

Adalah UU No. 4  Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat bisa dianggap 
sebagai respons pemerintah atas wacana-wacana kesamaan hak difabel yang 
telah menjadi agenda global.  Seperti undang-undang anti-diskriminasi difabel 
di belahan bumi lain, UU No 4. ini bertujuan untuk menjamin kesamaan hak dan 
partisipasi difabel. Ada sedikitnya 10 pasal dalam UU ini yang secara eksplisit 
menyatakan hak difabel dan kesamaan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan 
dan penyediaan aksesibilitas. Meskipun lahir dalam semangat pemenuhan 
hak, jika kita cermati dari kaca mata paradigma-paradigma di atas, UU ini tidak 
sepenuhnya lepas dari  ideologi model medikal. Definisi cacat yang dimuat dalam 
pasal 1 misalnya tidak terlihat merujuk kepada tiga klasifikasi WHO, apalagi 
membedakan impairment dan disability ala model sosial. Dengan kata lain, definisi 
ini masih sepenuhnya meletakkan fokus pada individu dan menegasikan faktor-
faktor disabilitas sosial. 
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